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ارم جللسةم عل كم ورمحا جلهلل كمشاهدين جلأل العامل :

حلقا جديدة من ارنامج )لقاء  جللـىه أهًة اكم واركات
خاص(، نبحث فى هذه جلحللقا ك ف ه  حال 

ةم ا يف ظل جللعوملا ـــــات جلالمـــات وجلمااعـجلحلرك
ج هلاا جللغرب يف جللبةد جلالمةم ا ؟ روُِّيوجللعلاان ا جلليت 

وك ف ه  أوضاع جللت ارجلت وجلمااعات جلالمةم ا يف 
 ا وجللقوجلت جلألمريك ا عل  ضل توجلجد جللقوجلت جلألجنب

جلألرض جللعرجلق ا ؟ ماهى جللتغ جلت جللتى طرأت على فكر 
وتوجه )جلمااعا جلالمةم ا جللكوردمتان ا (؟ وأيضًا 
جللتوجلجد دجلخل جلحللف جللكوردمتان  ك ف جلنعكس على 

وك ف  .؟(...جلمااعا أال مةم ا جللكوردمتان ا)شعب ا 
 عم( ان اجلمااعا جلالمةم ا جللكوردمت)تعايش جلم  

( 22ظروف جلالعتقال جلليت دجلمت ملدة جلثنني وعشرين )
 شهرجًل ؟ 

www.alibapir.net



 [5 ]

)جللشـ     هذه جلملوضوعات وغ ها نبحثها مع فض لا 
ــ ر/ أمــ  جلمااعــا جلالمــةم ا جللكوردمــتان ا( يف ـعلــ  ااا 

جللعرجلق أهًة اكم فض لا جللش   .
 

أهة ومهًة ومرحبًا اكم . ر :ـيخ علي بابيـالش
لشـ   ىل  أيـن تت ـه أوضـاع جلحلركـات      فض لا جل العامل :

ــةم ا يف   ــات جلالم ــلوجلمااع ــا   ظ ــا وجللعلاان  جللعومل
جلملوجودة على جللبةد جلالمةم ا جلللتني تروج هلاا جللغرب 

يف جللبةد جلالمةم ا ؟ 
جلحلاد هلل رب جللعاملني وصـلى جلهلل تعـا     الشيخ على بابري :

من وملم واارك عل  حب بنا وشف عنا حماد وآله أمجعني 
جللصحب وجلألزوجلج وجللقرجلاا وجللتااعني هلـم اححسـاا جل    
يوم جللدين، جلمااعـات جلالمـةم ا أو جللت ـار جلالمـةم      

فى على أحٍد، مـوجلء يف جللعـرجلق أو   ْخعاومًا يف منو ال َي
ــةم ا  ــار جلالم ــع جلألقر ــود جل  أا    ! يف مج  ــي يع وذل
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جلمااعات جلالمةم ا وجللت ـار جلالمـةم  ااالضـافا جللـ      
لفرري يتاتع خبلف ا تأرخي ا، فاأُلما جلالمـةم ا  جللرص د جل

مبختلف شعواها وأقوجلمها مازجللـت متاسـكا اعق ـدتها    
ودينها االرغم من حماوالت كث ة وأياٍد خب ثـا دجلخل ـا   
وخارج ا، ولكن مازجللت مستاسكا اأميانها وعق ـدتها  
ــي    ــتند جل  تل ــةم ا تس ــات جلالم ــةمها، فامااع وىلم

 جلخللف ا جللتأرخي ا .  
ذجل من جانب ومن جانب أخر فالعوملا وجللعلاان ـا  ه

وجلللتاا هاا من نتاج حضـارة غريبـا عـن قـ م وىلميـاا      
وعق ــدة وتــرجلت جلاتاعــات جلالمــةم ا ا تســتر عا أا 

 ا:  ــقا أي  ىلجناز مف د واالنسبا للعوملحتقِّ
وهـ  جلمتـدجلد    !جللعوملا يف حق قتها هـ  )جلألمركـا(  

تعـب  عـن فـرجل      لةمـتعاار جللقـديم، وجللعلاان ـا هـ     
ج  وم امــ  و ىلدجلري حــدت يف جللغــرب مــن وىليــدول
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جر جلء صرجلع جلاتاعات جللغرا ا مع جللكن سا ورجاهلا اعد 
 . ت طبقا جلألكل وس )رجال جللدين جلملس حني(ر َفأا َح

اعد أا حرّفوجل تعال م جلملس ح )عل ه جللصةة جللسةم( 
ثم شقاق اني جللدين جللـدين جلرـر ف    رحدت صرجلع مري

 اة جلليت تريـد أا تناـو وتهدهـر، فالعلاان ـا نتـاج      وجلحل
جمتاع خيتلف عن جمتاعنا لذجل فالعـاا جلالمـةم  وجلألمـا    

عن جللعْلاان ـا و  جلالمةم ا اكل جمتاعاتها وشعواها اغيًن 
ول س جللَعلاان ا جلليت ُيقَصُد ِاها َفْصُل جللدين عن جلحل اة . 

يف  عن جللس اما وجلحلكم وجللدولا كاـا يـرو ج هلـا، ألا    
فاثـل   ،جللغرب فصل جللدين عن جلحل ـاة اكافـا جوجلنبهـا   

هذه جللعلاان ا ال تستر ع أا تناو يف جلاتاع جلالمةم ، 
جلاتاعات جلالمةم ا جلليت كاا قلت ىلمنا تـر  وجودهـا   

ىلميانها وىلمةمها ودينها، ثم جلالمةم اديل هلـا لتلـي   يف 
، جلألخـر   جلاتاعات عن كل جلألفكـار وجلأليـدولوا ات  

المــةم ال مينــع جلملســلاني مــن أا يســتف دوجل مــن ثــم جل
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))جلحلكاــا ضــالا   غ هــم  كاــا يقــول جللرمــول 
و  رواه الرتمذي  )وجدها فهو أحق اها ((  فح ثجلملؤمن 

وألا اعــا جللنــاس ىلمنــا يرو جــوا للعوملــا   ابذذم مة(ذذ  
وجللعلاان ــا اذريعــا أا  جلملســلاني اــب يســتف دوجل مــن 

نـوا جللغـرب،   تكنولوج ا جللغرب وصناعات جللغـرب وف 
فنقول ىلا  جلالمةم ال مينع جلملسـلاني أا يسـتف دوجل مـن    
غ هم من تلـي جلموجلنـب جلحلضـاريا جللـيت ال تصـردم      
اعق دتهم ودينهم، اـل جللسـلاوا مرـالبوا ومـأموروا     

ِذيَن جلّلـ ] اأا يستف دوجل من غ هم كاا يقول جل  شأنه
ــَنُه ــوَا َأْحَس ــْوَل َفَ ت ِبُع  و  (18-همــرجلل)[  َيْســَتِاُعوَا جلْلَق

ثـم خلفـاءه   ]عل ه جللصةة وجللسةم[ جللرمول جللكريم 
جللدولا جلالمةم ا جلمتفادوجل مـن   وجلجللرجلشدوا عندما أدجلر

كــل رــارب جلألخــرين مــوجلء مــن جللناح ــا جللس امــ ا  
وجلالدجلريا وجللفن ا وجلحلضاريا، فعلى مب ل جلملثال االنسبا أ

من جلملن ن ق ومن   للحرب جلمتفاد جللرمول أكرم  
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ا، وعار ان جلخلراب ]رضـ  جلهلل عنـه[ ىلمـتفاد    جللدااا
دولا جللرومان ا وجللدولا جللفارم ا من ناح ا تـدوين  جللمن 

 جلألخر  .مور جلالدجلريا جلألجللدوجلوين وكث  من 
فاملســلاوا ل ســوجل  اجــا اــأا يتخلــو جل عــن ىلذجًل : 

دينهم ىلذجل ما أرجلدوجل أا يستف دوجل من غ هم مـن كافـا   
جللنوجلح  جلحلضاريا .

لكــل   عل وجود دين مسح يشـرِّ ظوخصوصًا يف  العاامل : 
ملوك ات وتصرفات جلالنسـاا يف هـذجل جللعـاا، فضـ لا     
جللش   حسب مـا تـرجله أنـت جلل ـوم عنـدما ىلـرج جل        

شاشـا مـن شاشـات     ىعلـ   جللشارع أو تساع أو تـر 
ــا  ــوا م ــد جللتلفهي ــا يف   م ــا وجللعلاان  ــقجلق جللعومل جلخ

أخةق ات وملوك ات جللشعوب جلملسلاا ؟
خف  عل  َتال جلليت مور جللوجلضحا جلألمن  ر:ـي بابيالشيخ عل

جلحلضارة جللغرا ا اق اها جلملاديا واق اها جلحل وجلن ا  أحد جلا 
ــا جللقدميــا وجلحلضــاريا   ــا للحضــارة جللرومان  هــ  وريث
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 ىجلالغريق ا جلألقدم، وتلي جلحلضارجلت ىلمنـا أمسـت علـ   
اأنهـا هـ  جلملـادة وتصـور جلالنسـاا اأنـه        ةتصور جلحل ـا 

 ح وجلا!!  
يف  ـرجًلًا كب ـ ـ لب ـ ـم جلرـرت تأث ـ ارة جلملاديا أث ـ فاحلض 

جلاتاعات جلالمةم ا من جللناح ا جللسلوك ا وجلألخةق ـا،  
 –وهذجل طبعًا مببه أا  جلملسلاني ضعف متسكهم عاومـًا  

جللت ار جلالمةم  جللذي يريد أا من أحتدت عاومًا ول س 
يع د جلملسلاني ىلل  دينهم ىلل  أا يتاسكوجل اعق ـدتهم يف  

ــ ــاة لكــن جلملســلاني عاومــًا كافــا ن ضــُعَف وجلح  جلحل 
ــل جللغــرب    متســكهم، وهلــذجل مــهل جلخقجلقهــم مــن قب

 وثقافات جللغرب وعادجلت جللغرب ! 
وجللغريب يف جلألمـر أا هنـاك مـن يـد عوا جللوطن ـا      
وجللقوم ا وجلالخـةص لقـومهم ولكـن يرو جـوا لثقافـا      
جللغرب وعـادجلت جللغـرب مـع أا  جلألمـاس يف جللوطن ـا      

هو  -نتااء لإلمةمجلالاغا  جللنظر عن  يعين –وجللقوم ا 
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جلألصــالا اــب أا يكــوا جلالنســاا أصــ ًة أا يفتخــر  
مباض ه، وأا حيـس ويشـعر اأنـه اـد أيضـًا مـا ميلكـه

آخروا ال أا يضرب اعرض جلحلـاط  كـل ماضـ ه ألا    
من ا يكن له ماٍض ال يكوا له حاضـر وال يكـوا لـه    

مستقبل !
 –ةم ا أحــد اـأا جلاتاعـات جلالمــ   ىعلـ  ىفةخيفـ 

ولكـن جلملسـلاني    -وهذجل خيتلف من جمتاع جلل  جمتاـع  
قل ًة أو كث جل أصااهم جلخقجلق مـن قبـل ثقافـا جللغـرب     
وعادجلت جلاتاعات جللغرا ـا، ولكـن وجلحلاـد هلل جللت ـار     
جلالمةم  اكافا أط افـه وتنظ ااتـه ومجاعاتـه يريـد أا     
يع د جلملسلاني ىللـ  أصـالتهم جللدين ـا جللوطن ـا ويفتخـر      

وجل اأاصـارهم ىللـ  جلألمـام    ْرَنـ ه كاـا قلـت، وأا يَ  مباض 
سـبا  نِّويستف دوجل من جلآلخرين ماال ل  دونه عنـدهم اال 

لقضــايا جللتكنولوج ــا وجللفــن وجللثقافــا ّطــا ال يصــردم  
اعق دتهم، ولكن أاّل يتخلوجل أيضًا عـن ديـنهم ! اعـا    
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جلاتاعات جللشرق ا مثل جللصني وجلل اااا ا يتخلـوجل حتـى   
ا ميـنعهم هـذجل أا يتقـدموجل ماديـًا      عن وثن ـتهم ولكـن  

وحضــاريًا جلمــتفادوجل مــن حضــارة جللغــرب مــن ناح ــا 
جللتكنولوج ا ولكن ظلوجل مستاسكني اعقاطدهم جللوثن ـا،  
فلااذجل حنن نتخلى عن عق دتنا جلالمةم ا جلملنس اا مـع  

 ِلَبـ لـه مـن قِ   و ُججللعقل وجللفررة وجللعلـم، طبعـًا مـا يـرُ    
نتقـدم ونترـور، وتهدهـر    جللعلاان ا من أنه ىلذجل أردنا أا 

ح اتنا اب أا نتخلى عن ديننا هذجل منرـق حم ـوج ال   
 ى أماس .ـجلل يستنُد
نعم، فض لا جللش   وكأا مشروع جللعلاان ـا أالا   العاامل : 

مشــروع موج ــه علــى وجــه جلخلصــوص للا تاعــات  
جلالمةم ا ااعتبار أنها جمتاعـات دين ـا ولكـن ااملقااـل     

ذجلت أاعـاد دين ـا يف   نر  جمتاعات دين ا وأيضـًا دول  
جللغرب ال يتم تقـديم هـذجل جلملشـروع أو توج هـه اهـذجل      
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جللقــدر ىلل هــا، ىلذجًل هــل هنــاك غايــا مــا الدخــال هــذجل  
 جلملشروع ىلل  جللعاا جلالمةم  ؟ 

هـذجل طـا الشـي ف ـه، طبعـًا جلالرـاه        ر :ـالشيخ علـي بابيـ  
ماض   ماض ه، ىل  جللعلاان  يف جللعاا جلالمةم  ينظر ىل 

أو تركاانًا أو  ةم ا موجلء كوردجل أو عراًاجللشعوب جلالم
ماضـ  جلاتاعـات جلالمـةم ا     أفغانًا، ينظر ىل أو فارمًا 

نااع مـن جلالنهـهجلم جللنفسـ  كاـا     و هذجل نظرة جلزدرجلء، 
يقول جللعةما ىلان خلدوا يف مقدما جلملشهورة )جلملغلـوب  
مولع اتقل د جللغالـب( فهـم يشـعروا اـأنهم مغلواـوا      

مغلواــوا كــذلي نقــر اأننــا ن طبعــًا حنــ، ومنههمــوا 
عسكريًا، ولكن ملاذجل اب أا نعتقد أيضًا اأننا مغلواوا 
أيديولوج ًا و عق ـديًا؟! جللفـرق اـني جلالرـاه جلالمـةم       

جللت ار جلالمـةم  ال حيـس وال يشـعر     أاوجللعلاان  هو 
اأن ه مههوم أمام جللغرب ثقاف ًا وأيدلوج ا وعق ـديًا، اـل   

ن منلـي جللعق ـدة جللصـاف ا    حنن حنس اأننا منتصروا ! حن
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ر وا   ـ َغجلملعصـوم جللـذي ا يُ   وح  جلهلل تعا  جلملستندة ىل 
جللفرــرة  ىل  ةجللعلــم، وجلملســتند ىل  ة، وجلملســتندح ــرْفُي

جللعق ـدة،   ههـذ  مثـل  جللسل اا، لكـن جللغـرب ال ميلـي   
 وجللعق دة أماس جلحل اة .

فنحن اب أا نقر اأننا مغلواوا عسـكريًا ومادي ـًا،    
جل اـب أا نقتنـع اأننـا مغلواـوا فكريـًا وثقاف ـًا       ولكن ملـاذ 

أنه ىلذجل  ىجللضوء عل ُ سلِّراه جللعلاان  ُيالجلوًا أيضًا ؟ يوعق د
ما جلمتاسكنا ااالمةم نتخلف ! مع أا جللوجلقع خيربنا اعكس 
ذلي، فااتاعـات جللغرا ـا عنـدما كانـت متاسـكا اـدينها       

 وس جلرر ف وجللنصرجلن ا جلليت حرفت علـ  يـد طبقـا جلألكلـ    
طبعًا مصـرلح )رجـال جللـدين( صصـوص      –)رجال جللدين( 
ــال    االنصــرجلن ا ألا  ــل رج ــل جلملســلاني وك ــةم ك يف جلالم

جلالمةم هم رجال دين، لكن هنـاك جعـل جللـدين صصوصـًا     
طبقــا مع نــا وهــ : )طبقــا  ىاربقــا مع نــا ومقصــورجًل علــ

فــت جلملســ ح ا أصــبح جللغــرب ر فبعــد أا ُح -جلألكلــ وس(
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، لكـن  جلرـر ف كـاا متاسـكًا اـذلي جللـدين     متخلفًا عندما 
 نيجلملسلاني اعكس ذلي كانوجل متقدمني عندما كانوجل متاسك

ادينهم، وىلمنا ىللف جلملسلاوا عندما ىللوجل عن دينهم اعكس 
ف تقـد موجل مـن   جللغرب، جللغرب عندما ىللوجل عن دينهم جلرـر  

اعد جلحل اة كل نوجلح   يفجللناح ا جلملاديا لكن جلملسلاني ىلّلفوجل 
 اتعادهم عن دينهم .جل

فهذجل جللقويج جللعلاان  اأا جلالمةم ح ر عثرة أمام  
جللتقدم وجلالزدهار وجللترور يكذاه جللوجلقع جللتارخي  ! ثـم هـذجل   

جللنصـرجلن ا وق ـاس    ىق اس مع جللفـارق، ق ـاس جلالمـةم علـ    
جلاتاعات جللغرا ا ق اس مع جللفارق  ىجلاتاعات جلالمةم ا عل

وق اس مغلوط . 
م فض لا جللش   أيضًا يف جلملقاال جنـد يف جلمانـب   نع العامل :

ــارجلت متشــددة   ــرزت ت  ــذه  …جلالمــةم  ا دعــت ه
جللتخل  عن جللوماطل جللعصريا للح اة مثـل :   جللت ارجلت ىل 
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جللتلفهيوا وجللتلفوا، يعين أش اء اس را تسـاعد جلالنسـاا   
 يف ح اته جللعصريا، ماذجل تقول اهذجل جللصدد ؟

هــذه جلحلالــا يف قلــا ال  را اــا توجــد ر :ـالشـيخ علــي بابيـ  
، عاومـاً  جللت ار جلالمةم  لكلحيسب هلا حساب االنسبا 

دت هذه جلحلالا يف )طالباا( كناوذج، ورا اـا توجـد   جو
يف فئات قل لا و جماوعـات أفـرجلد متنـاثرة هنـا وهنـاك،      

 ضــوء لكن جللت ار جلالمةم  جللغالب كاا قلت مااقًا ويف 
ريم )عل ـه  آيات كتـاب جلهلل جلحلكـ م ومـنا رمـوله جللكـ     

وعل  آله جللصةة وجللسةم( قلت جللت ار جلالمـةم  يقـول   
اأنه اب عل  جلالنساا ولـ س اـوز اـل اـب عل ـه أا      

كـل جللومـاطل جللـيت تسـهل لـه ح اتـه، وجلآلا        ىوز علحُي
أعتقد اأا جللت ار جلالمةم  هو جلملستف د جلألكرب مـن كـث    
 من نتاج جللتكنولوج ا خصوصًا جلألجههة جلملعلومات ـا مثـل  

جلاُلنقن ــت وجللكومب ــوترجلت و ومــاطل جلالتصــال، فكاــا 
قلت هذجل جللفكر هو فكر متخلف ولكـن حمصـور يف فئـا    
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قل لا جدجًل ال حيسب هلا أي  حساب االنسبا لعامـا جللت ـار   
 جلالمةم  .

فضــ لا جللشـ   ! حتــدثت عـن صــرجلع موجــود،    العاامل : 
مته وخصوصًا صرجلع يث ه جللغرب ضد  جللعاا جلالمةم  ار 

جللتاسي ااالمـةم فهـل     ار جلالمةم  جللذي يدعو جل جللت
هنالي منفذ للخروج من هذجل جللصـرجلع منتصـرجًل يف ظـل    

، فااذجل عند جلملسـلاني لكـ  يوجلجهـوجل    يعدم تكافؤ جللقو
 جلآللا جللغرا ا جللعسكريا جلليت حتصد كل ش ء ؟!

جلملخرج يف جللتاسي ادين جلهلل مـبحانه   ر :ـالشيخ علي بابيـ 
َياَأيَُّها جللَّـِذيَن آَمُنـوجل جلْصـِبُروجل     ] يقول جل شأنه وتعا 

آل ) [ َوَصاِاُروجل َوَرجلِاُروجل َوجلت ُقوجل جلللََّه َلَعلَُّكـْم ُتْفِلُحـواَ  

يف هذه جلآليا جللكرميا  –جل شأنه  –ا ـيأمرن   200عمران
جللـيت   مـورة )آل عاـرجلا(   جلليت ه  جلآليا جلألخـ ة مـن  

 تتحدت عن جللصرجلع اـني جلالمـةم وجللشـرك وجللكفـر،    
 ح ث يأمرنا جلهلل تعال  يف هذه جلآليا اأراعا أش اء :
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 [ َياَأيَُّها جللَِّذيَن آَمُنوجل جلْصِبُروجل ]يقول مبحانه وتعال  : 
ادر جللك ةنـ ( رمحـا جلهلل عل ـه :    ـفالصرب كاا يقول )عبدجللق

وصـرب  عـن    )جللصرب عل  ثةثا أقسام : صـرًب علـى جللراعـا    
جلملســلني أا  علــىف  ــب  وصــرب  علــى جلملصــ با(  جلملعصــ ا 

يصربوجل يف متسكهم ادينهم ال يتخلوجل عن ش ء من جلالمةم، 
جادة جللشـريعا  عن ثم أا يصربوجل عن جلالحنرجلف فة ينحرفوجل 

جلملصاطب عنـدما حتـاراهم    ىمي نًا أو يسارجًل، ثم أا يصربوجل عل
جللغرا ا جلليت تريـد جلهل انـا علـ هم وتريـد أا       أمريكا وجللقو

يستسلاوجل هلا ويصربوجل، ثم يقـول  ثروجلتهم فة  ى  عللتستو
)ااب جلملفاعلا(  ى)وصااروجل( جللصرب ش ء ذجلت  و جلملصاارة عل

م أكثر من صرب عدوهم جلملقااـل،  كللاشاركا أي ل كن صرب
يـرتب  اعضـنا    اوجلملرجلارـا أ  [ورجلاروجل] واعد ذلي يقول 

وجلتقوجل  ]ن عةقاتنا جلألخويا، ثم يقول تعال  ات ابعا وأا ُن
ن ُكَتْلـ و نوجل عةقـتكم مـع جلهلل مـبحانه وتعـا     يعين متِّ جلهلل[

www.alibapir.net



  [19 ] 

]لعلكــم عةقــتكم اــاهلل مــبحانه وتعــال  االعبوديــا قويــا 
 فهذجل هو طريق جللفةح وجللن اح . تفلحوا[
وجلختصارجل للقول أقول :جلملخرج جلملسلاني ات ار جلتهم  

هم هـذه أا يكونـوجل   مـت جلالمةم ا و دوهلم وعاومهم مـن أز 
 ـدجًل يف كافـا جللنـوجلح  عق ـدة     متاسكني اـدينهم متسـكًا ج  

وفكرجل ومـلوكًا وعبـادة وم امـا وقضـاًء، ثـم أا يكونـوجل       
ــ  ــاارين عل ــنهم و  ىمصــاارين ألعــدجلطهم، أا يكونــوجل مث دي

مصـــاارين أمـــام أعـــدجلطهم،فة خينعـــوجل وال خيضـــعوجل وال  
يستسلاوجل هلم ! ثم أا يكونـوجل مقجلارـني مـرتبرني اعضـهم     

ف جلملسـلاني هـو   ابعا، يا أخـ  جللكـريم جلآلا جللـذي أضـع    
  …جللتنازع و 
نعم هذجل هو جللسؤجلل جللذي موف أطرحـه علـ كم    العامل :

فض لا جللش   أين هم جلملسلاوا من هذه جلملرجلارـا جللـيت   
 تتحدت عنها ؟ 
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جلملرجلارا موجودة حدِ  ما جللـى جلحلاد هلل  ر :ـالشيخ علي بابيـ 
ولكن ل ست ااملستو  جلملرلـوب حق قـا، خصوصـًا يف    

اأا هناك دماًء كث جًل تسـفي اـدوا     جللعرجلق عندما نر
أي  مربٍر اني فئات من جلملسلاني جللش عا و جماوعات من 
جللسنا، وجلملستف د جللوح د من هذجل جللنهجلع وجلالقتتال هـو  

ا نبحث عن جلمذور حلل هذه فْسب ، لذجل اب أجلرتل 
جلملشكلا، وأنا أعتقد اأا مبب هذجل جللتشتت وجللتشـرذم  

هلـهم اـدينهم  ثان ـًا : قلـا     اني جلملسلاني هـو : أواًل ج 
، وثالثـًا :  تقوجلهم وضعف جلرتباطهم ااهلل مبحانه وتعا 

وضــعف جلخــوتهم ف اــا ا ــنهم، مــع أا جلهلل هشـاشـــا 
 ىومعنـ  [ ىلمنا جلملؤمنوا جلخـوة  ]قال: ـىمبحانه وتعال

هذجل أنه ال يوجد جلملؤمنوا أاّل ىلذجل كانوجل جلخوة، ىلذ )ىلمنـا(  
 ىلاّللاؤمنني وجـود  أدجلة حصر وىلثبات، يعين ال يكوا ل

وة جلحلق ق ا ىلمنا توجـد ف اـا اـني    ىلذجل كانوجل جلخوة، وجلألخ 
جلملسلاني ىلذجل كانوجل مؤمنني حقًا.
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ا جللتقـو  و  ولكن كاا قلت : جلمهل االـدين وقّلـ  
تنـا  خو ُأاشـا  شوه ضعف جلالرتباط ااهلل مبحانه وتعـا  

وىلذجل أردت أا ألقـ    ذمنا،ه  جلألمباب جللرط س ا لتشـر 
ك ف ـا تسـبب جلمهـل االـدين      ىء علـ ش ئًا مـن جللضـو  

جلختـار لنـا جلمسـًا     لتشتتنا أقول : ىلا جلهلل مبحانه وتعـا  
ُهــَو ]وجلحــدجًل فحســب جنعلــه عنــوجلا راعنــا فقــال : 

 (78-مـورة جلحلـج   [)ِمْن َقْبُل َوِف  َهَذجل َما اُكْم جلْلُاْسِلانَي
 نا أنفسنا اشتى جلألمساء وجلأللقاب ثم جعلنا لكن حنن مس 
وجللعناوين أمامًا للوالء وجللربجلء ! وكـذلي   تلي جلألمساء

أمرنا جلهلل مـبحانه وتعـال  اـأا نر ـع جلهلل وجللرمـول :      
 [ َياَأيَُّها جللَِّذيَن آَمُنوجل َأِط ُعوجل جلللََّه َوَأِط ُعوجل جللر ُمـولَ ] 

أي جللتهمــوجل االكتــاب وجللســنا، لكــن حنــن   (59جللنســاء)
مـبحانه   جلمتحدثنا كث جل من جلملناهج، فالـذي أمرنـا جلهلل  

وتعال  اااللتهجلم اه ا نلتهم اه عاومًا، وىلمنا أادلنا كتاب 
مبسـتحدثات مـا    ومنا رمـوله   جلهلل مبحانه وتعا 
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ــلراا  ــن م ــا م ــهل جلهلل اه ــذجلهب  أن ــالروجلطف وجلمل ! ف
وجلالجتهادجلت ىلمنا ه  حصـ لا أذهاننا،حصـ لا تفاعلنـا    

 ومـنا رمـوله    مع جللوجلقع !! لكن كتاب جلهلل تعا 
م ما ع جلملسلاني، أمـا جلملـذهب جللفةنـ     ِهْلجلمُل هو جللدين

مًا لِهها كاا ُممًا ىلن لِهُم َرِبُتوجلالجتهاد جللفةنى حتى ىلذجل جلْع
م جللوح د لنـا مـن   ِهْللهمًا لنا، جلمُلله ولكن ل س ُمملن حص 

ناح ا جللتـدين هـو جلالمـةم جلملتاثـل االكتـاب وجللسـنا       
 جللنبويا .

وجلت كانـت هنـاك أرجلء   نعم فض لا جللش   قبل من العامل :
أو كــاا كــث جل مــن جللنــاس يتحــدثوا اــأا )جلمااعــا  
جلالمةم ا جللكوردمتان ا( مجاعا هلا جلعتقـادجلت ورى  و  

لكـن جلآلا   ترـرف، جللد وجللتشـد   جلجتهادجلت أخذتهم ىل 
ه ر يف فكــر وتوج ــه حــدت تغ  ــوا اأن ــظــجلما ــع يةح

)جلمااعا جلالمةم ا جللكوردمتان ا( ارأيي هل كاا هذجل 
جلرجل م امــ ًا أصــدره )جملــس شــور  جلمااعــا     قــر
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اـه جلمااعـا يف    ْتنَ ـ فعل ملـا مُ  جلالمةم ا( أم جاء كرد 
 جلملرحلا جللرجلهنا ؟

 :  َريْنهنا اب أا أوضح لي أْم ر :ـالشيخ علي بابي
يقـول يف   ، ألا جلهلل تعـا  احنن قرجلرجلتنا كلها شـوري  -: أواًل

َراِِّهْم َوَأَقـاُموجل  َوجلَلِذيَن جلْمـَتَ اُاوجل ِلـ   ]وصف جلملسلاني 
 [ جللص َةَة َوَأْمُرُهْم ُشوَر  َاْ َنُهْم َوِما ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَا

ها تصدر االشور ، خصوصًا فقرجلرجلتنا كّل (38-جللشور )
 .مج ع أعضاء جلمااعا جللقرجلرجلت جلملص يا جلليت تعمُّ

مــا نــرجله جلآلا االنســبا لوجلقــع جلمااعــا جلالمــةم ا  -:ثان ــًا
طبعـًا حنـن ال ننكـر أا حيـدت      -كوردمتان ا جلحلال  جلل

ر فكري يف جهط ات جلملـنهج ألا جلآلل ـات وجللقضـايا    تغ  
جلمهط ا جلملنه  ا اب أا تـتغ  حسـب تغـ  جللظـروف     

هو نفس جللوجلقع جللذي كنا عل ه يف ما قبـل،   -وجللهماا 
رنا تلي جلملفاه م جللـيت  جللذي حدت جلآلا هو أننا الَو كل 

سـحا أو جمـااًل لكـ     قًا وا نكـن جنـد فُ  كنا حنالها ماا
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ها يف عاا جللوجلقع، مثًة يف جللسااق كنا نقـول اأننـا   جنسدِّ
مـع شـعبنا ونشـارك شـعبنا      ةنؤمن االتعـايش وجلملـدجلرجل  

جللضرجلء وجللسرجلء يف حـدود جللشـرع، وأا نتعـاوا مـع     
وذلـي تنف ـذجًل ألمـر      وتقو كل ما هو ار  ىجلما ع عل

نوجل علـــ  جللـــرب  وتعـــاو ]جلهلل مـــبحانه وتعـــال   
، وجللرب هو كل مـا ينفـع جللنـاس،     (2-جلملاطدة)[ وجللتقو 

وجللتقو  هو كل ما يرض  جلهلل مبحانه وتعـا  ويكـوا   
فاثـل هـذه جلملفـاه م كنـا     . مببًا التقاء غضبه وعذجلاـه  

حنالها ولكن جلآلا جسدناها يف عاا جللوجلقـع والورناهـا   
يف جلمل دجلا جللعال  جللذي فتح أمامنـا وذلـي مـن خـةل     

 مشاركتنا يف جللربملاا وجلحلكوما .
منعود هلذجل جلملوضوع ولكن اعـد ىلذجل مسحـت لـ      العاامل : 

فاصل قص  موف نعود ثم نكال هذجل جلحلوجلر، فكونوجل 
 معنا أيها جلملشاهدوا ! 
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ضـ ف   مشاهدين جلألكارم عودة جلل كم وعودة جل  العاامل : 
ــ  ر أمــ  جلمااعــا ـجللربنــامج فضــ لا جللشــ   علــ  ااا 

ــا عــن   جلالمــةم ا جللكوردمــتان ا، فضــ لا جللشــ   حتثن
تغــ جلت جهط ــا يف نهــج )جلمااعــا جلالمــةم ا( وجللــيت 
ماهات يف اناء عةقات جديدة مع جلألطرجلف جللكرديـا  
جلألخر  نرجو أا توضح لنا ما ه  أارز جلخلرـوط جللـيت   

 عامتاوها ؟ 
ر ش ئًا ا نغ  كاا قلت مااقًا حنن حق قا ر : ـالشيخ علي بابي

ل  ولكن هناك تغـ جلت جهط ـا،   اأمام ًا يف منه نا جللع
وجللذي قانا اه هو رس د تلي جلملفاه م وجلألفكـار جللـيت   
كنا حنالها مااقًا وكنـا نكتبهـا وننشـرها يف أد ا اتنـا،     

قانا ات س د والورة تلي جلملفاه م وجلألفكار من خةل ف
  عًا للرمول تعاملنا مع جللوجلقع ! وىلمنا قانا اهذجل ىلتبا

 ىح ث يقول ))جلملؤمن جللذي خيال  جللنـاس ويصـرب علـ   
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أذجلهـم((   ىأذجلهم خ  من جللذي خيالرهم وال يصرب علـ 
 .  رواه الرتمي )

فاألحهجلب جللعلاان ا جلملتوجلجدة يف كوردمتاا، حنـن  
ر جللوطين وقـد  يف جللسااق كنا نشاركهم يف حركا جللتحر 
جلفهم ! طبعـًا يف  أال نا يف هذجل جلمل دجلا اـةًء حسـنًا اـاعق   

ــةم ا يف      ــا جلالم ــوجلا )جلحلرك ــت عن ــا حت ــااق كن جللس
ــةم ا   ــا جلالمـ ــرجلق( وجلآلا )جلمااعـ ــتاا جللعـ كوردمـ

للحركا جلالمةم ا،  و وريث  جللكوردمتان ا( ه  جلمتدجلد 
واعد أا حررت كوردمتاا من ملرا جللنظـام جللبعثـى،   
جرت ىلنتخااات فشاركنا يف جلالنتخااات، ثم ملا شكلت 

كنايف جلحلكومـــا وجلآلا االنســـبا لنـــا جلحلكومـــا شـــار
كـ)جلمااعا جلالمةم ا( نس  يف هذجل جلمانب عل  نفس 
ــرجلف     ــارك جلألط ــو أا نش ــوجلل وه ــس جلملن ــنهج ونف جلل
جللس ام ا جلليت تريد أا ىلدم هذجل جللشعب وهـذجل جللـوطن   

وف اـا ينسـ م مـع     ُعْرجللش ـ  ُهَعجلا نشاركهم ف اـا يَسـ  
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ف مبا يسعه نعرِّ عتنا جللغرجلء، وىلذجل أردنا جلايعق دتنا وشر
جللشرع ومبا خيدم جللشعب : نقول : هو كل ما هو نافع 

يقول يف جللتعريـف   ومف د للناس ألا جلهلل مبحانه وتعا 
جللر ُمـوَل  ] –عل ـه جللصـةة وجللسـةم     –االنيب  جلخلـا   

جللن ِب   جلأُلمِّ   جللَِّذي َيِ ُدوَنُه َمْكُتوًاا ِعْنَدُهْم ِفـ  جللت ـْوَرجلِة   
 ِل َيْأُمُرُهْم ِااْلَاْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعْن جلْلُانَكِر َوُيِحلُّ َوجلاِلجِن

َلُهْم جللرَّ َِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلـْ ِهْم جلْلَخَباِطـَث َوَيَضـُع َعـْنُهْم     
 (157-جلألعرجلف) [ىِلْصَرُهْم َوجلأَلْغَةَل جللَِّت  َكاَنْت َعَلْ ِهْم 

ر اكـل مـا   فالرمول جلخلا  )عل ه جللصةة وجللسةم( يـأم 
هو معروف موجلء من جللناح ـا جللعق ديـا أو جللفكريـا أو    

جلخل …جللس ام ا أو جلخللق ا أو جلالقتصاديا أو جلالجتااع ا
فـحذجل حنـن   .  عن كل ما هو منكر وم ء ىوكذلي ينه

شاركنا جلألطرجلف جللعلاان ا يف تثب ـت مـا نـرجله معروفـًا     
ويف ىلزجللا ما نرجله منكرجل يف كافا نـوجلح  ح ـاة جمتاعنـا    

قانــا مبــا قــام اــه جللرمــول )عل ــه جللصــةة قــد كــوا ن
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وجللسةم( فهذجل هو جلألصل و جلألماس ملشـاركتنا، لكـن   
 ذ وتفع ـل هـذجل جلألصـل    ـك ف ا تنفـ وكاا قلت آل ات 

 زمـاا ومـن مرحلـا ىل     الشي أنه خيتلف من زماا جل 
ر ومـاطلنا وجلمـال بنا للعاـل    مرحلا لـذجل اـب أا نرـو    

ا وأهدجلفنا جلملشـروعا،  جلالمةم  مع جلالمتاساك اأصولن
فالوماطل اب أا تتغ  تبعًا لتغ  جلألوضاع وجلألحـوجلل  
ولكـن جلألهـدجلف اـب أا تظـل ثااتـا ! وحنـن هكـذجل        

 فعلنا .
ر عن جلألصـول ا  ـنعم ! ما هو رأي جللش   عل  ااا  العامل :

 وجللسلف ا ؟ 
كلاا جلألصول ا طبعًا كاا هو جلملعـروف  ر : ـالشيخ علي بابي

جلما ع هذجل جللكلاا ترمجا لكلاا )فنـده  وجلملتدجلول لد  
م تال سم( وه  كلاا أجنب ا، وهذجل جللكلاا مثل كلاـا  
) ت ور ( وجلليت ترمجت ااالرهاب، وهـذجل طبعـًا ترمجـا    
خاطئا ااعتقادي ! و )فنده م تال سم/ جلألصول ا( ظاهرة 
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ظهرت يف جللغرب وه  جلرـاه لـبعا جللنصـار  جللـذين     
انت عل ـه جللكن سـا يف   يروا أا يع دوجل جللناس جل  ما ك

جللعصور جللومرى، ويعادوا ترور جلاتاع وجللتكنولوج ـا  
جللظــاهرة اهــذجل جللتعريــف تصــردم  هوجلحلضــارة، وهــذ

االشريعا وال تنسـ م مـع مبـادإل جلالمـةم، لـذجل حنـن       
نرفا أا نوصف ااألصول ا ونرفا اأا يوصف جللت ار 
جلالمةم  ااألصول ا ألا  هذه جللكلاا جاءت كتعريـف  

را ا ولـ س حلالـا ىلمـةم ا، وحنـن اـب أا      لظاهرة غ
نوصف مبا نعرف اه أنفسنا ومبـا ينسـ م مـع صـفاتنا     

 وأصولنا .
 ماذجل عن جللسلف ا ؟  العامل :

ــ ــا جللســلف ا : جلآلا هــذه جللكلاــا   ر :ـالشــيخ علــي بابي أم
يسع أش اء كـث ة اعضـها    فضفاضًامصرلحًا أصبحت 

يصل ىلل  درجا جللتناقا اعضها مـع اعـا، ولكـن يف    
جلألصل جللسـلف ا عبـارة عـن ىلتبـاع )جللسـلف جللصـا (       
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وهذه نقرا جلشقجلك ف اا اني جلملسلاني مج عًا منا وشـ عا  
اكافا طوجلطفهم ومـذجلهبهم ألا جللكـل يريـد ويأمـل أا     

اأنهم  يتبع جللسلف جللصا  جللذين وصفهم جللرمول 
خ  هذه جلألما كاا يقول ))خ  أميت قرنـ  ثـم جللـذين    

، صحيح رواه البخةر  و مسذم   م (( ثم جللذين يلونه يلونهم
يصف لنا ااخل يا ثةثـا أج ـال مـن      هنا جللرمول 

جلملسلاني وهم ج ل )جللصحااا( وج ل )جللتااعني( وج ـل  
)تااع  جللتااعني( وهذه جلألج ال جللثةثا وصفها جللرمـول  

    اأنها خ  أمته أي خ  جلألج ال جللـيت جلمتاسـكت
االضـافا ىل  كونـه   ااالمةم منه ـًا شـامًة يف جلحل ـاة ا   
 عق دة وعبادة و ملوكًا شخص ًا . 

هــو: ىلتبــاع هــذجل جللســلف  فاملقصــود االســلف ا ىلذجًل
جللصا  جللذين هم أحسن من متسـي االكتـاب وجللسـنا    

د جلالمةم يف ح اته جللوجلقع ا .ـجس  ْنوأحسن َم
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تبـاع !هـل يف جللتـدين أم يف كـل     الاـاذجل جل بعفوجًل ف العامل :
أقول : هل يعين جلتبـاع جللسـلف    أريد أا ةجلحل ا تجماال

جللصا  أا حنذو حـذوهم يف كـل شـ ء وال حن ـد مـن      
ا وجلحل ـاة جلمديـدة جمـال يف    نطريقهم اتاتًا أم أا للعصر

 ح اة جلاتاع ؟ ىوضع اصااتها عل
أحسنت أا طرحت هذجل جللسؤجلل، ألا  ر :ـالشيخ علي بابي

يف  هناك فهاًا خاطئـًا و مغلوطـًا عنـد اعـا جلملسـلاني     
جللسلف جللصا  ! ىلذ اعا جللناس يتصـوروا اـأا    ىلتباع

ىلتبــاع جللســلف جللصــا  هــو أا نظــل جامــدين علــ   
 أفهامهم جلليت أاـدعوها و  ىوماطلهم وعل ىأمال بهم عل

يف وجلقـع جلحل ـاة،    ـىخقعوها لتنهيـل كتـاب جلهلل تعالـ   ىل
عل ـه  )وهذجل خرأ، يقول جل شأنه يف وصف جللرمـول  

َلْ َي جللذِّْكَر ِلُتَب َِّن ِللن ـاِس  َوَأنَهْلَنا ىِل]  (جللصةة و جللسةم
  (44جللنحل) [َما ُنهَِّل ىلَلْ ِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَا
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كاا جللتب ني لكتـاب جلهلل تعـال      فا جللرمول ظو
 أي ك ف ا ترب ق كتاب جلهلل يف وجلقع جلحل اة ولكن هل جلا 

واالتـال  اـب أا   اديل  عن تفّكرنا   تب ني جللرمول
؟!   ن اعقولنا ونكتف  اتبـ ني جللرمـول   ال نفكر حن

ِلُتَب َِّن ِللن ـاِس َمـا   ]كّة ! ألا جلهلل مبحانه وتعال  يقول 
الاد  لنا من جلمتعاال ىلذجًل  [ُنهَِّل ىلَلْ ِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَا

عقولنا، ملفنا جللصا  ا يكتفوجل يف ك ف ا طارما تدينهم 
صـح ح أا   جللرمـول  مبعناه جللشامل جللوجلمع، اسنا 

دجلا جللوح ــدجلا لإلمــةم، س ــجللكتــاب وجللســنا هاــا جلا
جلالمةم ىلمنا يت سد يف جللكتـاب وجللسـنا، ولكـن ملـاذجل     
جلمتعال جللسلف جللصا  )رمحـا جلهلل علـ هم( عقـوهلم يف    

اا جلاتهدين تقريبـًا ىلمنـا   طفهاها وجلجتهدوجل ؟! ىلذ كل جلأل
جللعظـام   طلعوجل يف تلي جللفقة جلملباركا، وكـل جلاتهـدين  

جلمتعالوجل عقوهلم وجلجتهدوجل يف فهـم جللكتـاب و جللسـنا    
 [َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَا]ترب قًا ألمر جلهلل مبحانه و تعال  : 
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ــا   ــاب جلهلل مــبحانه وتع و  ىلذجًل اــب أا نتفكــر يف كت
ل و فعِّـ ملـاذجل ؟ لكـ  نُ   كذلي يف مـنا رمول جلهلل 

جللوجلقـع   ىومـنا رمـول جلهلل علـ    ل كتاب جلهلل تعـا  ننه 
 جللذي نع ش ف ه ! 

يف وجلقـع   لـوجل كتـاب جلهلل تعـا    ملفنا جللصا  ىلمنا نه 
جتهاد، وىلمنا ا نسترع ف اا الر وجلجلحل اة عن طريق جللتفّك

ا ا جنتهـد  نـ اعد أا ننهل كتاب جلهلل يف وجلقـع ح اتنـا ألن  
وىلمنا أغلقنا ااب جلالجتهاد! فحغةق ااب جلالجتهاد دل ل 

ىلذجًل ىلتبـاع جللسـلف جللصـا      ىللفنا عن جلالمةم !! ىعل
ن يقصد اه جلتباع جللكتاب و جللسـنا وجلتبـاع ك ف ـا تـدي     

جللسلف جللصا  خبروطه جللعريضا، ألا جللسلف جللصـا   
ــلوجل     ــاة وا يفص ــنهج للح  ــةم كا ــكوجل ااالم جلمتاس
جللس اما عن جللعق دة، وجلمهاد عن جللعلـم، وجللعلـم عـن    

 : جللتقو ، وجلحلكم عن جلحلكاا، وىلمنا مجعـوجل جللكـل، ىلذجلً  
اــب أا نتــدين علــ  هــذجل جلملنــوجلل جللصــح ح ونلتــهم 
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ااالمةم هكذجل، ولكـن االنسـبا ليل ـات وأمـال ب و     
جللوجلقع فهـذجل   عـلىوماطل جللعال وك ف ا تنهيل جلالمةم 

 اب أا نروره وجنتهد ف ه كاا ىلجتهد ملفنا جللصا  ! 
يتم تدجلوهلا منـذ    فض لا جللش   هناك مسألا أخر العاامل : 

صًا يف هذه جللفقة جلألخـ ة وهـ  مسـألا    منوجلت وخصو
مع جلألمف ارزت ت ـارجلت تنـادي اأنهـا    ح ـث جللتكف ، 

 ر هذجل وذجلك فاا هو رأيكم اهذجل جللصدد ؟ّفكىلمةم ا و ي
أو ل من كفر جلملسلاني هـم جلخلـوجلرج،    : ـرالشيخ علي بابي

ولكن ماذجل كـاا موقـف جلالمـام علـ  رضـ  جلهلل عنـه       
موقفـه أنـه مـئل عـن      جلخلل فا جللرجلشـد جللرجلاـع ؟ كـاا   

كـانوجل  ألنهـم   -جلخلوجلرج فقبل له : هـل هـم كفـار ؟    
يكفرونه، جلخلوجلرج كانوجل يكفروا جلالمام عل ًا رض  جلهلل 

فقـال جلالمـام    –ًا عنه ويكفروا كل مـن ا يكفـر عل  ـ   
رض  جلهلل عنه : ال ل سوجل كفارجل اـل مـن جللكفـر فـر وجل،     

ألا  ل هل هم منافقوا ؟ فقال : ال ل سوجل منـافقني ئفس
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َواَل َيـْذُكُروَا  ]يقول عـن جلملنـافقني    جلهلل مبحانه وتعا 
ــ ةً  ــَه ىلالَّ َقِل ــاء)[ جلللَّ ــلوا و    (142-جللنس ــؤالء يص وه

يصوموا ويقرىوا جللكث  من جللقرجلا، فق ل : فان هـم  
هذجل  (ىلخوجلننا اغوجل عل نا)و ما هو موقفي ؟ فقال :  ىلذجًل

 هو جللتعريـف جللشـرع  جلحلق قـ  جللـدق ق لكـل مسـلم      
منحرف أي هم جلخوتنا يف جللدين ولكـن اغـوجل عل نـا و    

لاوننا، لذجل اب أا نكوا حذرين من ىلطةق كلاـا  ظي
من يعلـن ىلمـةمه و يسـتقبل جللقبلـا، ألا      ىف  علكجللت

صةتنا وجلمتقبل قبلتنـا   ىيقول ))من صلَّ  جللرمول
سلم له ذما جلهلل و ذمـا رمـوله   جلملوأكل ذا حتنا فذلي 

  رواه مسم ) يف ذمته((جلهلل  جلوِرْفىُلفة 

ىلذجل : كل من أعلن لنا ىلمةمه وقبل ااالمةم دينًا 
 كذلياب أا حنكم اأنه مسلم، ولكن يف جلملقاال اب 

منه جللكفر جللبوجلح، ألا   نر ْنَمأا نكّفر من هو كافر َو
مئل عن أطاا جلمور، عن جلحلكام جللظلاا  جللرمول 
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 ىلاّل أا تروجل أفة ننااذهم االس ف؟! فقال: ال))فق ل له 
،  رواه مسم )(( كفرجل اوجلحًا لكم عل ه من جلهلل ارهاا

وجللكفر جللبوجلح هو جللكفر جللعلين جلملشهور جللذي عل ه 
ان رأينا منه كفرجًل اوجلحًا ورأيناه فدل ل شرع  وجلضح 

ينسل  عن دينه ويرفا جلالمةم جهارجًل نهارجًل ويباه  
حنكم اه فاثل هذجل ينبغ  أا نكفره و ُحاكفره ويتب  

لنا  ثبُتعل ه االكفر لكن جلملسلم جللذي يرفا جللكفر وُي
دي لنا أنه مسلم، ف  ب أا ْبجلألقل ُي ىأنه مسلم أو عل

 .حنكم احمةمه
قال جلخلل فـا جللرجلشـد وجللثـان  عاـر اـن جلخلرـاب       

 )رض  جلهلل عنه ( ما معناه :
جلنقرـع جللـوح  لـذجل فـنحن      )اعد وفاة جللنبـ   

نهم َفَان رأينـا منـه خ ــرجل    نعامُل جللناس حسـباا نرجله م
أمن اُه و قر اناه و أْحسـن ا اـه جللَظـن ، و َمـن رأينـا منـه      
مـؤجًل ا نؤم نُه و َلـم نقر اـُه و ا ُنحســِْن اـه جللّظـن ( ،      
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حنـن حنكـم   )) :  ـىجلهلل تعال مقال جللعلااء رمحهوكذلي 
وهذجل قـول ردده كـث     ((جللسرجلطر ـىاالظاهر وجلهلل يتولَّ

ما أظهر لنا أحد جلالمةم ينبغ   :ف، ىلذجًلمن علااء جللسل
كفـرجًل اوجلحـًا عل ـه    منُه أا نقول أنه مسلم ىلال ىلذجل رأينا 
 وال جدجلل .ف ـه ارهاا وملراا وجلضح ال لبس 

هل هناك من اوز تكف ه اسبب جلنتااطه جللرـاطف    العامل :
 وجلملذهيب ؟! 

كة ال اـوز تكفـ  شـخس اسـبب      ر :ـيخ علي بابيـالش
لراطف  أو جلملذهيب ! وهذجل هو منهج أهل جللسنا جلنتااءه جل

روا جللنـاس اعضـهم   وجلمااعا، وقلت هذجل ألا من يكّف
عوا اـأنهم ملتهمـوا خبـ  أهـل جللسـنا وجلمااعـا،       يد 

ولكن جلخل  جلألص ل ألهل جللسنا وجلمااعـا مـن ناح ـا    
جللتعامل مع غ هم هو: أنهم كانوجل يساوا غ هم أهل 

وال يكفـرونهم ! وقـد    ،قَربدع وأهل جلألهـوجلء وجللِفـ  جلل
ذكرت لي مـن قبـل أا عل ـًا )رضـ  جلهلل عنـه( وهـو       

www.alibapir.net



  [38 ] 

ــد ــا جللرجلش ــانوجل   ،جلخلل ف ــه وك ــانوجل يقاتلون ــوجلرج ك جلخل
يكفرونه ويكفروا أتباعه لكن هو ا يكفـرهم !! هـذجل   
هو منهج أهل جللسنا وجلمااعـا، وجلخلـوجلرج هـم أكثـر     

ولكن عل ـًا )رضـ  جلهلل عنـه( ا     جلق جلالمةم ا غلو َرجللِف
ــاءهم ا   ي ــاق  أطاــا جلملســلاني وعلا ــرهم وأيضــًا ا كف

هم جللرـاطف   طااـ تنأحدجًل من أهل جللقبلا اسـبب جل  وجليكفر
ــاتهم، ــو حامــد   (1)أو اســبب جلحنرجلف ويقــول جلالمــام أا
أا خيرئ جلملسلم يف جلعتبار ماطـا  ))جللغهجلل  رمحا جلهلل عل ه 

من جللكفار مسـلاني خـ  لـه مـن أا خيرـئ يف جلعتبـار       
 . جًل((مسلم وجلحد كافر

                                                 

يقول ش   جلالمةم جلان ت ا ه اهذجل جللصدد : ).. وأما مساطل جللعقاطد فكث  ( 1)
و هذجل جللقول ال ُيعرف عن أحد من جللصحااا من جللناس كفر جلملخرئني ف ها 

وجللتااعني هلم اححساا وال عن أحٍد من أطاا جلملسـلاني وىلمنا هو جلألصل من 
جلل أهل جللبدع جللذين يبتدعوا ادعا ويكّفروا من خالفهم..( )منهاج أقو

 (.239ص  – 5-جللسـنا جللنبويا ) ج 
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وهذجل يعـين : أنـه اـب أا ننحـو منحـى جللرجـاء          
جللرمحا ال منحـى جللعـذجلب وجللنقاـا، ألا جلهلل مـبحانه     و

مبقت رمحته غضبه وااختصـار فأطاـا جلملسـلاني     وتعا 
 ىروا مـن ىلطـةق كلاـا جللكفـر علـ     ذَِّحـ منا وش عا ُي

جلملسلاني ولو كانوجل يرونهم منحـرفني، وهنـاك يف هـذجل    
كل أطاـا جلملسـلاني وهـ  )أا :     جلاال قاعدة جللتهم اها

جللتكف  جللعام ال يستلهم جللتكف  جلخلاص( ومعين هذجل أنه 
نري جلحنرجلفًا يف ىلحـد  فـرق أو طوجلطـف جلملسـلاني      قد

 ىولكن ال اوز أا نرلق كلاا جللكفـر علـ   ،يعترب كفرجًل
نعـم  كـل فـرد منهـا اع نـه،      ىهذه جللراطفا كل أو علـ 

 ،فـر أو شـرك  : هذجل جللقول كفر أو هذجل جللعال ك نقول
ولكن ال اوز أا نقول : كل من قال هذجل أو فعله فهو 

رمحـا جلهلل عل ـه( يف   )كافر أو مشرك !، يقول جلان ت ا ه 
قد يكوا قول جللرجل و فعله كفـرجل و  )جماوع جللفتاو  

!! وهلـذجل وضـع جللعلاـاء لضـب       (ال يكوا هو كـافرجلً 
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ثبـوت جللشـروط وجلنتفـاء    )قض ا جللتكف  قاعدة مسوهـا  
مفادها أنه اب أا تتـوفر يف جللشـخس جللـذي     (عجلملوجلن

وأا تنتف  عنـه كـل جلملوجلنـع    كل جللشـروط يعترب كافرجًل 
اعد ذلي نستر ع طبقـًا هلـذه جللقاعـدة أا نقـول هـذجل      
كافر ألنه حتققت يف حقه كل جللشروط جلليت يكفـر اهـا   
جلالنساا وجلنتفت عنه كل جلملوجلنع جلليت متنعه مـن ىلطـةق   

ذلي نستر ع أا نقـول هـو    كلاا جللكفر عل ه، ثم اعد
 كافر ! 

)جلمااعا جلالمةم ا جللكوردمتان ا( ك ف تنظر ىلل   العامل :
 ؟ …معتنق  جلملذهب جللش ع  

)جللش عا( فرقـا مـن جلملسـلاني      حنن نر الشيخ علي بابري :
نرجلهم أخوتنا يف جللدين وأهل قبلتنا، وهـذجل هـو كاـا    

 قلت رأي أهل جللسنا وجلمااعا ! 
ــ    ــا و  ل ســت جللشــ عا فق ــل جلخلــوجلرج و جلملعتهل ا

جلملرجئا، كل جللروجلطف جللـذين لنـا علـ هم مةحظـات     
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فكريا و عق ديا و عباديا و ملوك ا، لكـن نعتـربهم   
أهـل   ىجلخوتنا يف جللدين، وهم أيضًا هلم مةحظات عل

جللســنا وجلمااعــا ! ف نتقــدوا عل نــا أشــ اء و ننتقــد 
اعضـنا اعضـًا جلخـوة يف      عل هم أشـ اء ! ولكـن نـر   

 .جللدين 
 …نعم ومفي دم مسلم من قبـل جلملسـلم حـرجلم     : العامل
 ؟!

لشريعا جلالمـةم ا،  جلهذجل من اديه ات  ر :ـالشيخ علي بابيـ 
يف حديثــه ))مــازجلل جلملســلم يف  يقــول جللرمــول 

فسحا من دينه ما ا يصب دمًا حرجلمـًا(( روجله مسـلم   
ويقول يف حديث آخر ))مكتوب اني ع ن ه آيس مـن  

  قتل جلمرإٍل مسلم ولـو اشـرر   رمحا جلهلل من أعاا عل
 …كلاا(( 

كانت عندنا يف جلحلق قا حماور وأمئلا كث ة ولكن  العامل :
ــوف ننر  ــدجلهانا م ــت ي ــجللوق ــوع  ل ق جلآلا ىل  موض
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ظلم تعرضت له شخصـ ًا ك ـف تعايشـتم مـع      ـىوجلل
ظروف جلالعتقال يف جللسـ وا جلألمريك ـا ملـدة جلثـنني     

م ا ( شهرجل ؟ وأنـتم أمـ  مجاعـا ىلمـة    22وعشرين )
اأنه صدر لي كتاب اهذجل جللشأا، فك ـف   توقد مسع

 كانت جللظروف ؟ 
أنت تصور ! ك ف يكوا حال مسـلم   ر :ـالشيخ علي بابي

ترك ورجلءه مجاعا ىلمةم ا يقع يف جللف  أمـ جًل ولـ س   
ــا جلمْ   ــدرجًل، ألنن ــل غ ــا ا ــُتيف معرك ــل  ِض ــن قب فنا م

 جلألمريكاا، وكنا مدعوين وض فًا عل هم .
ريق جاءت جللراطرجلت جللسـات ا و وضـعوجل   ويف جللر العامل :

 لكم جللكاني ! 
( ـًاأجل ويف جللرريق نصبوجل لنـا )كا نـ   ر :ـالشيخ علي بابي

وأوقعونــا يف فخهــم و كتفونــا وأركبونــا جللرــاطرجلت 
من تعذيب وىلهانات، طبعًا أنا  ـانا ملْضوتعرضنا ما تعر 

وصفت كلاـا تعرضـت لـه يف هـذجل جللكتـاب جللـذي       
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وكاـا   (1)يبـًا ىل  جلللغـا جللعرا ـا   م قجم اـحذا جلهلل قر 
اين أكثر هـو أنـين كنـت مـدعو جًل مـن      َلآقلت جللذي 

حـوجلر  للقبلهم وكنت ض فًا عل هم وكنت يف طريق  
معهــم، وهــم جللــذين يــدعوا جللدميوقرجلط ــا وجلحلــوجلر 

ــ  ــت أْج يف جللســ ن  َبُههْموحقــوق جلالنســاا !! وكن
روا جوجلاهـا  ـ اأمئلا كث ة اهذجل جللصدد فكانوجل ال حي

ن كانوجل ف اا اعد، اعـد أا جلمـت قنوجل اـأا جللـتهم     ولك
جلليت ألصقت ا  كانت كلها ملفقا وكاذاا يعتـذروا  

 ل  مرجلرجًل. !
 ؟ض لا جللش   هل تعرضت لتعذيب جسديف : العامل

نعم تعرضت لتعذيب جسـدي، لكـن    ر :ـالشيخ علي بابيـ 
اعد أا جللتق ت اآخرين وجلمتفسرت عنهم تبني ل  جلا 
                                                 

عنوجلا جللكتاب : )تعذيب وم ن جماهد ميض  جلثنني وعشرين شهرجًل يف  (1)
و جللكتاب عبارة عن مقاالا صحف ا أجرجلها رط س حترير  م ن جلالحتةل(

 . جللعنوجلا من وضعه هو.عار( ، و هاوذينجملا )جلمااعا( جلألخ )
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مين للتعذيب، ورمبا رجلعون   اعا جللناس تعرض جلكثر
ــذيب    ــ  أي  حــال تعرضــت لتع ــا، عل اعــا جللرعاي

( 9جسدي   ث نقس وزنـ  خـةل تسـعا أشـهر )    
 ( ك لو غرجلمًا . 15أيام مقدجلر مخسا عشر )

 كنت تأكل يف أيام جللتعذيب ؟ العامل :
قلاا كنت أمتس غ جلألكل، طبعًا كانوجل  ر :ـالشيخ علي بابي

ولكن كاا جلملاء حارجل شـبه   يعروننا جللرعام وجللشرجلب،
جلملغّل ، وجللرعام كاا يف أك اس وكـانوجل يرمونهـا لـ     

ا . ولكن اسبب جلملشكةت جلليت حدثت نـه اصورة ُم
ل  نت  ا جللتعذيب ما كنت أمتر ع جلألكل ىلاّل نـادرجًل،  

ــالت ام ألنهــم مــا   كــانوجل وكنــت أصــل  جالســًا وا
 . يسـاحوا لـ  أا أتوضـأ

جلملسـلاوا جلآلا يتعرضـوا لشـتى     فض لا جللش   ! العامل :
ــذه   ــا هـ ــتنعكس االنهايـ ــف مـ ــتفهجلزجلت ك ـ جلالمـ
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جلالمــتفهجلزجلت وهــذه جلالعتقــاالت جللــيت متــارس  ــق 
 جلملسلاني يف هذه جللبةد ؟

اأا هذه جلالمتفهجلزجلت أو هـذجل    أنا أر ر :ـالشيخ علي بابي
جللظلم وجللض ق جللذي يتعرض له جلملسلاوا م عود اةًء 

جلملسـلاني يف   ىجل واركا علـ جلألعدجلء وم عود خ  ىعل
جلآلا   جللنهايا مبختلف أط افهم و أطرجلفهم، ملاذجل ؟ ألن

اأا جلالمـةم يف حالـا صـاض وال اـد مـن كـل         أر
ــدوا أا    ــلاوا يري ــاآلا جلملس ــاض ! ف ــن ص والدة م

ترب ق شريعا جلهلل  ـىأصالتهم، يرجعوجل جلل ـىيرجعوجل جلل
ــ ــاتهم جللشخصــ ا وجلألمــريا   ـىمــبحانه وتعال يف ح 

 ام ا، وجلألعدجلء جلخلـارج وا وجلرل ـوا يضـعوا    وجللس
عرجلق ل أمام هـذجل جلالرـاه، ملـاذجل ؟ ألنـه ىلذجل مـا طبـق       
جلالمةم وطبقت جللشريعا وىلذجل ما رجع جلملسلاوا ىللـ   

فهـذجل طبعـًا      حماٍدى ىلمةمهم جللذي أنهل جلهلل عل
كث  من أعدجلطهم مصاحلهم جللةشـرع ا !   ـىخير ب عل
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مور وجلالاتـهجلز وجلالحـتةل   جللظلم وجل ـىجلليت انوها عل
 جللعلين وغ  جللعلين ! 

فض لا جللش   عل  ااا  أم  )جلمااعـا جلالمـةم ا    العامل :
جللكوردمتان ا( شكرجًل جهيًة لي عل  هذجل جلللقاء .

 وشكرجل لكم . … 
أحبيت وصلنا ىلل  ختام هذه جلحللقا من ارنامج )لقاء  

جلهلل . ن جلملتااعا ودمتم يف رعاياـسِلُحخاص( شكرجًل 
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